
Referat fra lokalrådsmøde 
Onsdag d. 3. september, kl. 19.00 i HUSET 

Fremmødte: Lars S., Jack, Børge, Yoram, Lars B., Ketty, Marianne 

Afbud: Ib & Arne 

1. Supplering og godkendelse af dagsordenen. 
Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt. 

3. Siden sidst og i nær fremtid. 
3.1. Ansøgning om midler til istandsættelse af tingstedet i Kelstrup. 
Ansøg om bord-/bænksæt til Tingstedet i Kelstrup samt ny informationstavle, hvilket der er 
stemning for at imødekomme, hvis økonomien er fornuftig. Vi beder dem komme med en pris. 

4. Dialog om lokalrådsarbejdet / samarbejdet / retningslinjer 
4.1. Omgangstone og kommunikation i Lokalrådet. 

God debat om fremtidig kommunikation i Lokalrådet. Forretningsordenen bør opdateres 
omkring hvilke beslutninger vi ønsker at træffe via mail – og hvornår vi skønner at der er 
behov for et akut ad hoc møde. 

4.2. Retningslinjer for Lokalrådsmedlemmers refusion af udgifter. 
Lokalrådet sponsorere nødvendige udgifter til licenser til software, som kræves for at kunne 
udføre Lokalrådets arbejde. Der er selvfølgelig opbakning til, at Arne skal have de 2400 kr. 
der kræves for at kunne udarbejde bladet 2Sogne. Og Ib skal selvfølgelig have finansieret 
platformen, som kræves for at have vores hjemmeside kørende. Alt andet bør besluttes på 
Lokalrådsmøder. 

4.3. Hjælperes betaling af entre og fortæring ved Lokalrådsarrangementer. 
Vi tager drøftelsen på forkant case by case.  

5. Opfølgning på kommunalt forsøgsprojekt – Lars. 
5.1. Der har hen over sommeren været holdt en række møder debat, brainstorm og input til 

lokalområdets udvikling. Lokalrådet er repræsenteret af Marianne Espenhain, Ib Jensen og 
Lars Schou. I gruppen er desuden repræsentanter fra Havrebjerg Sogneforening og Stillinge 
Idrætsforening (Arne Olsen). Arbejdet understøttes af Slagelse Kommune ved 
udviklingskonsulent Sanne Salomonsen. Der er bred enighed om, at overskriften er: 
Bosætning – fastholdelse og udvikling”, men hvad skal der til for at gøre vores lokalområde 
så attraktivt – og kendt – at folk ude fra vil bosætte sig her? Der afholdes stormøde i 
HUSET om emnet d. 20. september, hvor Slagelse Kommune er vært ved brunch. 
Børge foreslår, at vi kunne holde ”åbent hus” hvor vi finder udvalgte kontaktpersoner, som 
vil stå til rådighed for eventuelle tilflyttere. Dette måske i kombination med ”åbent hus” i 
Klubben, Skolen, Huset, etc. 

5.2. Der har hen over sommeren været holdt en række møder med repræsentanter fra GF 
Stoukærgaard, om etablering af Stillinge Aktivitetspark på Stoukærgaards fællesareal ved 



Solvænget. Arbejdet er så langt fremskredent, at der allerede i indeværende år etableres 
dele af Aktivitetsparken. Lokalrådet har således i samarbejde med GF Stoukærgaard 
indgået aftale med firmaet Indu, om opstilling og servicering af legeredskaber på området. 
Arbejdsgruppen har endvidere i år planer om at etablere faldunderlag for flere aktiviteter, 
bundopbygning for faste belægninger og petanquebane, anlæg af BMX-cykel-bane samt 
plantning af 200 frugttræer. Yoram tilbyder at hjælpe med podning/plantning af disse 
frugttræer – hvilket selvfølgelig er et yderst velkomment tilbud, som der selvfølgelig straks 
bliver taget imod. Der er også et forslag om, at børn fra området kan være med til at plante 
disse træer, så der føles et ejerskab for disse træer. 

6. Ny kasserer – Lars. 
Da Hanne Tew efter mange års arbejde for Lokalrådet har valgt at stoppe før valgperioden er 
udløbet, er 1. suppleanten Lars Bøcher nu indtrådt i Lokalrådet. Vi ønsker at takke Hanne for 
dette fantastiske samarbejde  igennem 8 år – hun har virkelig gjort en forskel for både 
Lokalrådet og Lokalområdet. Vi vil meget gerne anerkende Hanne for dette flotte arbejde – der 
vil blive købt en lille gave til Hanne. 

Hanne har pr. mail d. 27. juli meddelt det samlede Lokalråd, at hun ønsker at trække sig fra 
Lokalrådet samme dag. Ketty har efterfølgende overtalt Hanne til, at fortsætte med 
kasserergerningen frem til d. 3. september således, at Lokalrådet havde mulighed for at finde en 
ny kasserer. Hanne har pr. mail d. 28. august fastholdt sin beslutning om, at trække sig fra 
Lokalrådet. Lars indstiller, at Lokalrådet accepterer Hannes udmelding uden yderligere 
”forhandlinger”. 

Da ingen andre lokalrådsmedlemmer har meldt sig som kandidat til kassererjobbet, foreslår Lars 
at Lokalrådet udpeger Camilla Jensen, Strandvejen 167, Næsby Strand, der har meldt sig som 
kasserer. Regnskabet vil fremover blive kørt i det Microsoft basserede regnskabsprogram C5. 
Der bliver udarbejdet elektronisk faktura på Lokalrådets brevpapir. Camilla er studerende 
(regnskab og økonomi), hun er 21 år. Umiddelbart kan Camilla jo ikke "træde ind" i Lokalrådet 
på nuværende tidspunkt, om hun vil det til marts - hvor det er muligt i fbm. beboermødet, vil 
tiden vise. 

Alle 7 fremmødte medlemmer af Lokalrådet stemmer for valget af Camilla Jensen. 

7. Foredrag med Per Larsen – Ketty. 
Min Købmand fra Stillinge har sponsoret drikkevarer til arrangementet – så det endte med at 
Lokalrådet fik en udgift på 630 kr. Der var godt fremmøde til arrangementet – og flere gode 
tilbagemeldinger. 

8. Picnickoncert – Marianne. 
Forholdsvis god opbakning til arrangementet – vejret taget i betragtning. Arrangementet endte 
med at være omkostningsneutralt – takket være et tilskud fra Slagelse Kommune. Tilfredshed 
med musikken. Vi havde i år udvidet varesortimentet på opfordring fra Brugsen, som der faktisk 
viste sig at være godt salg i. Enighed om at fortsætte konceptet uændret – måske forsøge sig 
med noget bedre markedsføring, da vi formentlig kan trække mange flere til fra både Slagelse 
og Høng.  



9. OK-aktiviteter – Børge. 
Formanden har d. 15. juni opsagt vores sponsoraftale til Brugsmanden og OK. Kvittering fra 
OK er modtaget, ligesom afregning fra det sidste år ligeledes er modtaget. 

10. Eventuelt. 
Ketty oplyser, at der ikke bliver renovering af gadekær i år – da der ikke er midler til dette fra 
Entrepenør Service.. 
Vi har via vores hjemmeside www.2sogne.dk reklameret for Domain Skovgaards Vine 
arrangement ved Næsby Strand søndag d. 31. august 2014. De fik – på trods af lidt træls vejr – 
200 besøgende og vurderede at der var flere lokale med end sædvandligt. 

11. Kommende møder: 
Lokalrådsmøde d. 1. oktober – Forplejning: Ib 
Lokalrådsmøde d. 5. november – Forplejning: Ketty 
Lokalrådsmøde d. 3. december – Forplejning: Jack (Julefrokost) 
Lokalrådsmøde d. 7. januar – Forplejning: Børge 
Lokalrådsmøde d. 4. februar – Forplejning: Marianne 
Lokalrådsmøde d. 4. marts – Forplejning: Lars Böcher 
Beboermøde d. 7. marts – Forplejning: Yoram 
Lokalrådsmøde d. 1. april – Forplejning: Ny 
Lokalrådsmøde d. 6. maj – Forplejning: Lars 
Lokalrådsmøde d. 3. juni – Forplejning: Ib

http://www.2sogne.dk

